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RECEPTIONISTEN 

VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR

– OCH ANDRA SOM ÄR ORGANISATIONENS 
ANSIKTE UTÅT!

KOM 5 BETALA  
FÖR 4!



Att arbeta öga mot öga med kunder och besökare  
är roligt, men också krävande. I många andra  
funktioner kan man smyga undan och inte alltid  
behöva vara 100% på topp. Men det måste du. 

Varje kundmöte är viktigt, och det spelar nästan ingen roll hur 

bra produkter, eller tjänster din arbetsgivare erbjuder. Om det 

personliga bemötandet av kunden är dåligt så spiller det över på 

organisationen i stort. Och på samma sätt kan ett bra bemötande 

rätta till, och till och med stärka, en relation till kunden den  

gången det råkar bli så att allt går åt fanders. 

Två dagar, fyra föreläsare, ett mål – att utveckla och 
inspirera dig!  

Den här utbildningen är utvecklad för att du som arbetar i  

receptionen, eller på annat sätt bemöter kunder, ska få både 

kunskap och inspiration för att göra ditt arbete ännu bättre.  

Detta kommer att bli både lärorikt och roligt. Du kommer att få 
tanka ny energi tillsammans med kollegor från andra  
verksamheter.

DINA BESÖKARE  
FÖRTJÄNAR ETT BEMÖTANDE  
I VÄRLDSKLASS!

Christer Isehag 
Christer är ett suveränt serviceproffs som har 

föreläst på heltid i 20 år. Under den tiden har 

han hjälpt tusentals individer att med små medel 

skapa stora resultat. Se fram emot en förmiddag 

som gör att du direkt kommer vilja testa dina 

nya lärdomar i praktiken!

Sofie Nylén 
Få tips av den pedagogiska stjärnan Sofie 

Nylén. Hon kommer ge dig stor kunskap om hur 

du på bästa sätt ger kundservice via mejl och 

chat. Detta blir allt vanligare, så se till att hänga 

med i utvecklingen! 

 
Petra Brask 
Petra har över 20 års erfarenhet av att  

undervisa i tidseffektivitet Hon har utbildat 

anställda i en mängd organisationer, allt från  

FN till Coca-Cola. 

Petra är en efterfrågad effektivitetsexpert i 

media och press. Hon var programledare för 

TV-serien Tidsjakten som gick på SVT hösten 

2014, där hon hjälpte deltagare att få tiden att 

räcka till för jobb, sömn och fritid. 

Hillevi Cederberg 
Hillevi kommer att se till att du dansar ut med 

lätta steg från den här kursen. Med sitt smittan-

de sätt och erfarenhet att arbeta med medarbe-

tarutveckling kommer hon att ge dig verktygen 

och inspirationen att utveckla din yrkesroll.

 

JAG HAR ALDRIG GÅTT HEM GLADARE!  
TVÅ DAGAR FULLA AV KUNSKAP OCH  
INSPIRATION. 
KARIN FRÖJD  
LOTTA & TOMMY FRÖJD AB 



DAG 1
09:00 SERVICE NÄR DEN ÄR SOM BÄST!  

 
Service har alla en uppfattning om. Service pratar alla om. 

Service är något som berör alla. Men vad är det och vad  

betyder det konkret i vardagen? 

Under den här föreläsningen benar vi ut alla frågor  

och reder ut begreppen! 

Christer Isehag 

 

13:00 GE SERVICE VIA MEJL OCH CHAT – MER ÄN BARA  
RÄTTSTAVNING 
 
Att svara och bemöta kunder via mejl och chat blir allt  

vanligare i dagens samhälle. Och rätt utfört är det  

fantastiska sätt att skapa en bra service på ett både snabbt 

och effektivt sätt som ofta passar dagens kunder bättre. 

Sofie Nylén kommer här att ge dig verktygen som gör ditt 

skriftliga bemötande både mer professionellt och kunderna 

nöjdare.

Sofie Nylén

DAG 2 
09.00 FÅ KOLL PÅ TIDEN – ARBETA SMARTARE OCH 
MINSKA STRESSEN 

Det är en mänsklig rättighet att nå önskade resultat  

samtidigt som du har tid och energi över till resten av ditt liv, 

säger effektivitetsexperten Petra Brask. 

Under den här förmiddagen kommer hon att lära dig hur du 

ska tänka, göra och vara för att du både ska kunna göra ett 

effektivt arbete och ta hand om dig själv i en stressig tillvaro.

 
Petra Brask 
 

 
13.00 DIN ROLL PÅ ARBETSPLATSEN 

Vad är det som får människor att arbeta bra tillsammans? 

Och hur kan du bidra till att arbetsglädje och gemenskapen 

stärks på arbetsplatsen? 

 

Om detta och hur vi hanterar konflikter och surdegar och 

kommunicerar med varandra kommer Hillevi Cederberg att 

tala om under den här eftermiddagen. 
 
Hillevi Cederberg

PROGRAM BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

HÅLLTIDER 
FÖR DAGARNA

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

Fredrik Bankler
fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 55 / 0765-424 396

KOM 5 BETALA  
FÖR 4!

MYCKET BRA OCH INSPIRERANDE! 
ANNKI ADELMAN  
GHP STOCKHOLM GASTRO CENTER AB
 

MYCKET TÄNKVÄRDA ÄMNEN!
KARIN THORSELL 
ÄLVKARLEBY KOMMUN 



R
e

tu
ra

d
re

ss: K
u

n
sk

a
p

sg
ru

p
p

e
n

 G
M

 A
B

, K
u

n
g

sto
rg

e
t 5

, 4
11 17

 G
ö

te
b

o
rg

A
vsä

n
d

a
ra

d
re

ss: C
ityM

a
il –

 15
0

4
19

, B
o

x 9
0

10
8

, 12
0

 2
1 S

to
ck

h
o

lm

VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

ett års skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

RECEPTIONISTEN 2019

Stockholm 

6-7 november

Göteborg

22-23 oktober 

Pris: 8 990 kr (exkl. moms) /person 

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

LÄS MER &  
ANMÄL DIG! 

KUNSKAPSGRUPPEN.SE


